
UCHWAŁA NR  LX/409/2006
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU

z dnia 22 sierpnia 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na 
raty należności pieniężnych Gminy i jego jednostek organizacyjnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także wskazania organu lub 

osoby do tego uprawnionej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23 
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r., 
Nr 80, poz.717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 z 
2006  r.  Nr  17,  poz.  128) oraz  art.  43  ustawy  z  dnia  30  czerwca  2005  r.  o  finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 
319) Rada  Miejskiej w Kamieńsku uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.
2. Dłużnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie 
posiadająca osobowości prawnej.

§ 2. Określa się szczegółowe zasady umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty 
należności pieniężnych Gminy Kamieńsk i jego jednostek organizacyjnych, do których nie 
stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

1.  Należność pieniężna może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1)  należności  pieniężnej  nie  ściągnięto  w  toku  zakończonego  postępowania 
likwidacyjnego lub upadłościowego,
2)  dłużnik  będący  osobą  prawną  został  wykreślony  z  właściwego  rejestru,  nie  ma 
majątku, z którego należności można by wyegzekwować a odpowiedzialność za nią nie 
przeszła na osoby trzecie,
3)  Sąd  oddalił  wniosek  albo  umorzył  postępowanie  z powodu  braku  odpowiedniego 
majątku.
4) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku lub pozostawił 
majątek o niewielkiej wartości.
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska 
się  kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i  egzekucji  tej  należności  pieniężnej lub 
postępowanie egzekucyjne okaże się nieskuteczne.

2.  Umorzenie może nastąpić;
1) na wniosek dłużnika - w przypadkach określonych w ust. l pkt. l, 2, 3 i 5.
2) z urzędu - w przypadkach określonych w ust. l.

3.  Uprawnionymi do umarzania są:
1) kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli należność pieniężna nie przekracza 3.000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych).
2) Burmistrz Kamieńska - jeżeli należność pieniężna jest wyższa niż 3.000 zł (słownie: 
trzy tysiące złotych).



4.  Przez należność pieniężną, o której mowa w ust. 3, rozumie się należność główną.
5.  Organ lub osoba uprawniona do umorzenia należności pieniężnej jest również uprawniona 

do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
6.  Burmistrz Kamieńska lub kierownik jednostki organizacyjnej, na wniosek dłużnika, może 

odroczyć termin spłaty całości lub części należności pieniężnej lub rozłożyć ją na raty, 
biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Gminy.

7.  Umorzenie należności pieniężnej oraz udzielenie ulg, o których mowa w ust. 6 następuje:
l)  w  drodze  decyzji  -  w  odniesieniu  do  należności  pieniężnych  o  charakterze 
administracyjnym oraz należności, o których mowa w ust. 1 wynikających ze stosunków 
cywilnoprawnych w przypadku gdy nie jest możliwe zawarcie umowy,
2) w drodze umowy - w odniesieniu do należności pieniężnych, o których mowa w ust. l 
wynikających ze stosunków cywilnoprawnych pod warunkiem, że zawarcie umowy jest 
możliwe.

§  3.  1. Kierownicy  jednostek  organizacyjnych,  składają  Burmistrzowi  Kamieńska 
informację  z dokonanych  umorzeń,  odroczeń  spłaty  lub  rozłożenia  na  raty  należności 
pieniężnych, o których mowa w § l i § 2 za pierwsze półrocze i za rok w ciągu miesiąca od 
zakończenia danego okresu sprawozdawczego.
2. Burmistrz Kamieńska przedstawi Radzie Miejskiej w Kamieńsku zbiorczą informację za 
pierwsze półrocze, i za rok z dokonanych umorzeń, odroczeń spłaty lub rozłożenia na raty 
należności pieniężnych odpowiednio w terminie składania informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy za I półrocze i sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy.

§ 4. Umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty należności pieniężnych na 
wniosek podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą następuje zgodnie z przepisami o 
warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska i kierownikom 
jednostek organizacyjnych.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.


